Máme rádi legraci

„Představ si, že jsme obědvali u jednoho
amerického multimilionáře.“ „No, to je
fantastické. A u koho?“ „U McDonalda.“
Jan Fíla, Novosedlice
Učitel se ptá žáka ve třídě: „Čemu se pořád smějete? Mně snad?“
„Ne, to bych si nikdy nedovolil.“
Učitel na to: „Pak tedy nevím, co jiného je
tu k smíchu!“
Jan Fíla, Novosedlice
Malý chlapec ve škole dostával samé horší
známky. Jednou na chodbě zastavil pana
učitele a povídá: „Nechci vás strašit, ale
táta povídal, že jestli nezačnu nosit ze školy lepší známky, dostane někdo nařezáno.“
Jan Fíla, Novosedlice

Ping-pong aneb stolní tenis
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Zahrál by sis ping-pong a něco ti
chybí? Žádný problém, protože teď
máš velkou šanci vyhrát sadu pingpongových míčků! Pokud nemáš pálky na
ping-pong, tak ti pro začátek může
stačit třeba i prkénko na krájení! :o)
Super rachtačky od nás obdrží:
František Hluchník (10 vtipů), Jiří Slimařík (22 vtipů) a Jan Suchánek (1 vtip)!

Přijde paní do restaurace a číšnice se ptá: „Paní,
chcete tu pizzu rozkrojit
na šest kusů nebo na dvanáct?“
„Na šest, já bych dvanáct
nesnědla!“
David Ševčík,
Velké Meziříčí
Pan opravář se ptá chlapečka, který si hraje na
zahrádce překrásné vilky:
„Je maminka doma?“
„Ano, pane.“
Pan opravář zvoní, ale nikdo neotvírá. Ptá se chlapečka: „Proč nikdo neotvírá, když je maminka
doma?“
„To bude asi proto, že my
bydlíme jinde.“
František Hluchník, Rohov
Pan Novák se zlobí na
syna: „To nemůžeš říct,
že hraješ na housle? Já už
půl hodiny olejuju panty
u dveří.“
Jan Fíla, Novosedlice
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Tajenka: za mnou utíkal tři ulice
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TATRA 815 Dakar Terrno 2
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Pro Tomáše Tomečka skončila v letošním roce Rallye
Dakar bohužel již na evropské půdě, protože se jeho Tatra 815 převrátila na bok a závodní tým nestihl poslední trajekt do Afriky, takže musel ze soutěže odstoupit.

Jeden kamarád říká druhému: „Má žena
tvrdí, že je zdravé jíst syrovou stravu.
A co ta tvoje?“
„Ta moje taky nerada vaří.“
Jan Fíla, Novosedlice

Baví se dva milionáři: „Nech mě teď zaplatit …
(viz tajenka č. 1), ty jsi … (viz tajenka č. 2).“

K ř í ž o v ka

František Jakubec

„Pane kapitáne, loď se prý potápí?“ ptal se hlasem plným strachu a úzkosti jeden z cestujících.
„Ano,“ potvrdil kapitán.
„Prosím vás, a jak daleko je k nejbližší zemi?“
„Asi dvě míle.“
„To není mnoho. A kterým směrem?“
„Svislým.“
Jan Suchánek, Jablonec nad Nisou

Ilustrace Jan Strnad ml.
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Vodorovně: 1. Plátěný přístřešek / léčebný pobyt v lázních. 2. Nejvyšší
řecký bůh / část oceánu / zkratka „ve výslužbě“. 3. Doktor práv / dlouhý
pochod / 100 cm. 4. Ruský veletok / 2. část tajenky č. 1 / anglicky „v“.
5. Nástroj k sečení trávy / popravčí / část těla mezi trupem a hlavou /
značka kilopascalu. 6. Značka české elektroniky / 1. část tajenky č. 2
/ domácky Otakar. 7. Chemická značka železa / barva k natírání / krátká
textová zpráva / smysl pro umělecké cítění. 8. Zkratka kyseliny deoxyribové / cenný papír / člověk zabývající se ekonomií. 9. Římskou číslicí 4
/ 3. část tajenky č. 2 / první písmena prvních dvou jmen skladatele
Čajkovského. 10. Z čeho se plete svetr / obyvatel jihoevropského státu
/ jméno prvního muže. 11. Značka kiloampéru / člověk, který podle
Bible přežil potopu světa / zkratka Nového zákona / nejnižší ženský
hlas. 12. 2. pád čísla množného od slova „kino“ / nájemné.
Svisle: A Jméno Ježíšova pěstouna / zázrak. B Bizon / 1. část tajenky č. 1 / kdo sežral Červenou karkulku. C Počet svátostí / čtvercová
pokrývka kalicha / znamení. D Obyvatel Turecka / tropický strom /
chemická značka niklu. E Hvězdnice / zkratka Evangelia podle Lukáše
/ značka čokolád. F Značka nanometru / bázeň / Hitlerovy policejní
oddíly / rozhodující fáze vojenského útoku. G Materiál na výrobu
zátek / látka k zamazávání nerovností / odporovací spojka. H Instituce / hazard / římskou číslicí 49 / chemická značka zinku. I První
československý kosmonaut / římskou číslicí 55 / osobní zájmeno
/ podřadicí spojka. J Latinský pozdrav / skočení / zavářka polévky.
K Anekdota / 2. část tajenky č. 2 / představený mužského kláštera.
L Zkratka ribonukleové kyseliny / snížený tón A / herec pantomimy

Tajenka č.1: ten mercedes; tajenka č.2: platil tu zmrzlinu
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Rallye Dakar je jedna z nejznámějších automobilov ých
soutěží. Jistě z této rallye znáte
našeho nejznámějšího jezdce –
Karla Lopraise, který tento rok
ze zdravotních důvodů odstoupil před 12. etapou.
Další závodník – Tomáš Tomeček skončil nešťastnou náhodou již na 45. kilometru etapy
z portugalského Portimaa do
španělské Malagy. Jeho vůz v jedné pravotočivé zatáčce v pomalé rychlosti sklouzl na jílovitém
povrchu a najel levým kolem na

protilehlý svah. Zde se tatra zastavila a pomalu se překlopila na
pravý bok. Z této hrozivé situace dostal tatru teprve po pěti
hodinách jeřáb. Kamion byl až
na pár „drobných“ šrámů (rozbité boční okno, pár odřenin a deformací) schopný jízdy, ale kvůli
časové ztrátě závodníci nestihli
nalodění na trajekt do Afriky, a
soutěž pro ně skončila.
Tomečkův tým se však nevzdává a pilně se připravuje na
další sezonu, kterou, jak doufají,
úspěšně dokončí.

Nabízím vám pohled na jeden
závodní den z pohledu závodníka:

Ráno se vstává okolo páté hodiny, protože nás budí hluk motocyklů, i když etapa
začíná třeba až v deset hodin. Tam, kde
bivakujeme, máme veškeré zázemí i zajištěné jídlo. Na závod sice dostáváme balíček s jídlem, ale na jídlo není čas.
Dokonce omezujeme i pití, protože každé
zastavení je časová ztráta. Po dojetí trasy
provádíme údržbu vozu, navigátor dostává nový readbook (sešit, kde je podrobně
popsána etapa na příští den). Ten procházíme dvě až tři hodiny a na spánek nám
nakonec zbývají také dvě až tři hodiny.
Druhý vůz Letka Racing Team řizený Brazilcem André
Azevedem dokončil letošní Rallye Dakar na 4. místě.
Příště se dozvíte vše o animátorech i jejich setkání, vyhlásíme vytrvalce v soutěži král kvízů, přečíst si můžete i zajímavosti o Německu. Kdo vyhraje napínavý závod v dalším pokračování fotoseriálu? To a mnohem více už v příštím čísle.
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